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Neste jogo, as pessoas assumem o 

papel de bolsonaristas arrependidos. 

Elas são chamadas de evangelistas, 

porque, além de segui-lo, se empe-

nharam em difundir suas ideias.
Jair Bolsonaro é chamado de messias 

caído.

Acredito que entender as razões de 

quem apoia o horror é determinante 

para traçar estratégias de luta.
Acredito também que o larp é produ-

ção de conhecimento e instrumento 

de combate.

Luiz Prado,  
ano da pandemia.
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Boooooa noooooite! 

Boa noite pra todo mundo aí nas suas casas! 

Eu sou Bombeta Carrapicho e está 

começando mais um Evangelho 2020, a sua 

live semanal com eles! 

Sim!
Com eles!
Os evangelistas arrependidos estão de volta!

O gás da verdade já tá rolando e a gente vai 

saber tudo que esses seguidores do messias 

caído pensaram e fizeram e falaram em 

vinte-vinte!
Pra que ninguém nunca mais acredite em 

messias caídos!
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É o futuro e o Brasil, exatamente quando não 
importa. Um momento não muito longe, que não 
seja social e tecnologicamente esquisito demais.

2020 foi um ano difícil e que entrou pra história. 
Pandemia, isolamento social, quarentena, gente morrendo 
e um governo trabalhando forte pra detonar o país. Mas 
passou, mesmo com tudo que veio depois.

O problema é nossa memória fraca. Se a gente esqueceu 
a ditadura civil-militar, que dizer do messias caído e todo 
aquele ódio, racismo, machismo, homofobia, autoritaris-
mo, incompetência e desrespeito democrático?

Muita gente acreditou na sua palavra. Em algum ponto de 
2020, um grupo até mesmo se proclamou Os Evangelistas 
e decidiu se empenhar com vontade pra divulgar essa boa 
nova do messias caído.

Mas em pouco tempo a ficha caiu e todos os evangelistas 
perceberam a miséria e a morte que estavam pregando. 
O grupo se desfez e ninguém nunca mais falou disso.  Não 
aconteceu, não sei, não lembro, não fui eu.

Claro, isso não pode ficar assim.

É aí que entra o Bombeta Carrapicho.
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Um sujeito anônimo que botou no ar um videocast 
chamado Evangelho 2020. Toda semana, ex-evangelistas 
contam ao vivo sua história, sem cortes e sem censura. 
Toda honestidade necessária pra lembrar todo mundo do 
que foi o messias caído, como puderam acreditar nele, 
como anunciaram seu evangelho e como deixaram tudo 
isso pra trás com vergonha e decepção.

Bombeta Carrapicho localiza os evangelistas e manda uma 
encomenda. Como ele consegue, ninguém sabe. Na hora 
certa o pacote chega, com um gás da verdade e instruções 
pra se conectar em uma videoconferência. Todo mundo 
no ar, 100% honesto e verdadeiro.

Até o efeito do gás passar.

E aí sabe-se lá o que acontece
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O QUE ESTÁ ACONTECENDO?
Isso é um larp - uma palavra que vem de ludo-arte 
revolucionária popular. Um jogo (eu costumo defender 
que é um tipo de arte também) no qual as pessoas se 
tornam personagens e vivem uma experiência. Um amigo 
gosta de definir o larp como “brincadeira de casinha pra 
gente grande”.

Aqui, a ideia é deixar seu eu cotidiano de lado e pensar, 
sentir, falar e agir como esse personagem, durante todo 
o jogo. A maior parte do tempo as coisas acontecem no 
improviso, a partir das ideias que surgem na hora. Quanto 
mais você mergulha no personagem e na experiência 
proposta, melhor fica.
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OK, MAS O QUE ESTÁ ACONTECENDO AQUI?
Em Evangelho 2020, você e um grupo de amigos criam e 
participam de uma videoconferência transmitida ao vivo 
pela internet. Essa videoconferência é mais um episódio 
do Evangelho 2020, um videocast tocado pelo Bombeta 
Carrapicho onde ele entrevista ex-evangelistas.

Sim, a videoconferência acontece de verdade e ela é 
transmitida mesmo. E sim, as pessoas que estiverem 
assistindo podem mandar comentários e perguntas.

Em vez de vocês mesmos falando o que falariam 
normalmente, são esses personagens que fazem o 
programa (calma, já falo deles). Ninguém precisa manjar 
de videocast, ser locutor, ator ou qualquer coisa assim. 
O principal é viver essa experiência, não botar no ar um 
programa profissional. Como eu já falei, muita coisa é no 
improviso. E essa é justamente a diversão.



OS PERSONAGENS
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BOMBETA 
CARRAPICHO
Uma pessoa é o Bombeta Carrapicho.  
Isso significa que ela também é a organizadora do 
larp e a responsável pelo videocast.

Como assim?

É ela quem convida as pessoas pro larp, explica como as 
coisas vão rolar e distribui esse roteiro pra todo mundo.  
É função dela também organizar uma sala de videoconferên-
cia com transmissão via streaming (usando, por exemplo, 
o StreamYard ou o OBS Studio) e divulgar em alguma rede 
social pra outras pessoas assistirem. Como você já deve 
imaginar, ela também apresenta e conduz o videocast.

Ninguém sabe a identidade, gênero, ou idade do Bombeta 
Carrapicho. Ele sempre aparece encapuzado - uma balaclava, 
uma meia-calça, uma camiseta toda engruvinhada na cara.  
Se você vai ser o Bombeta Carrapicho, crie como quiser seu 
jeito de falar, sua seriedade ou humor e outras características 
de personalidade. Pra esse larp, o passado ou a vida 
cotidiana dele não importam. Tudo que os espectadores do 
videocast sabem é que ele é muito bem informado.
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Isso quer dizer que a pessoa na pele do Bombeta Carra-
picho precisa se preparar pro videocast. Isso é fácil: faça  
uma pesquisa em portais de notícias confiáveis sobre in-
formações de 2020. Vá nos buscadores e procure por coi-
sas como Bolsonaro 2020, covid-19, quarentena, cloro-
quina, saúde, racismo, milícia, genocídio negro, Queiroz, 
Weintraub, Roberto Alvim, Regina Duarte, Paulo Guedes, 
Ricardo Salles, incêndio no Pantanal.

Pra fazer essa pesquisa, fica a dica dos seguintes sites:

brasildefato.com.br
brasil.elpais.com 
cartacapital.com.br
nexojornal.com.br
piaui.folha.uol.com.br
redebrasilatual.com.br
revistaforum.com.br

Desse punhado de notícias, salve em algum lugar uma pe-
quena lista com as manchetes ou trechos de matérias que 
chamaram sua atenção:

Advogados da família Bolsonaro tinham ligação 
com miliciano morto em fevereiro

Número de alertas de desmatamento na Amazônia 
em setembro é o segundo pior desde 2015

https://www.brasildefato.com.br/
https://www.brasildefato.com.br/
https://www.brasildefato.com.br/
https://www.brasildefato.com.br/
https://www.brasildefato.com.br/
https://brasil.elpais.com/
https://brasil.elpais.com/
https://brasil.elpais.com/
https://brasil.elpais.com/
https://brasil.elpais.com/
https://www.cartacapital.com.br/
https://www.cartacapital.com.br/
https://www.cartacapital.com.br/
https://www.cartacapital.com.br/
https://www.cartacapital.com.br/
https://www.nexojornal.com.br/
https://www.nexojornal.com.br/
https://www.nexojornal.com.br/
https://www.nexojornal.com.br/
https://www.nexojornal.com.br/
https://piaui.folha.uol.com.br/
https://piaui.folha.uol.com.br/
https://piaui.folha.uol.com.br/
https://piaui.folha.uol.com.br/
https://piaui.folha.uol.com.br/
https://piaui.folha.uol.com.br/
https://piaui.folha.uol.com.br/
https://piaui.folha.uol.com.br/
https://piaui.folha.uol.com.br/
https://www.redebrasilatual.com.br/
https://www.redebrasilatual.com.br/
https://www.redebrasilatual.com.br/
https://www.redebrasilatual.com.br/
https://www.redebrasilatual.com.br/
https://revistaforum.com.br/
https://revistaforum.com.br/
https://revistaforum.com.br/
https://revistaforum.com.br/
https://revistaforum.com.br/
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Ricardo Salles gastou 0,4% do orçamento de 
política ambiental em 2020, diz relatório

Bolsonaro ameaça quilombolas ao cortar verba 
para demarcação de terras

Você pode ficar com esses sites abertos durante a 
transmissão também, pra fazer novas pesquisas ao longo 
do larp e criar novas questões pros evangelistas.

As perguntas podem ser feitas de um jeito bem simples. 
Se quiser facilitar sua vida, bote um “como você reagiu”, 
“qual foi sua opinião”, “como você explicou” ou qualquer 
coisa do tipo antes de um trecho que você selecionou. 
Pode ficar assim:

“Como você explicou pras pessoas que os 
advogados da família Bolsonaro tinham ligação 
com aquele miliciano morto em fevereiro?”

“Como você reagiu àquela reunião ministerial de 
22 de abril de 2020, onde todo mundo tava muito 
louco parecendo a liga da injustiça pronta pra 
aloprar com o Brasil?”

“Qual foi sua opinião quando as notícias deram que 
número de alertas de desmatamento na Amazônia 
em setembro foi o segundo pior desde 2015?”
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“Que explicação você deu pros seus seguidores 
sobre aquela viagem toda com a cloroquina?”

“Chegou um momento de 2020 que tinha  
militar pra cacete no governo. E aí, que você 
achava disso tudo?”

Uma última informação antes de passarmos pros queridos 
evangelistas. A ideia em Evangelho 2020 é transmitir o 
videocast de verdade, enquanto o jogo rola, lembra?  
E também divulgar nas redes sociais. Por isso, os amigos, 
família ou qualquer pessoa que, sabe-se lá porquê, estiver 
assistindo, pode comentar, fazer perguntas, essas coisas.  
É função do Bombeta Carrapicho olhar essas intervenções 
e escolher o que levar pro ar. Não é tão complicado 
quanto parece.
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OS EVANGELISTAS
Se você está nesse jogo e não é o Bombeta 
Carrapicho, então é um evangelista. 

Você realmente botou fé no messias caído. Pode ter sido 
indignação, ingenuidade política, oportunismo ou só mau 
caratismo mesmo. Todas aquelas declarações, discursos 
e ações faziam tanto sentido que você precisou defender 
e divulgar a boa nova. Redes sociais, grupo da família, 
almoço de domingo: toda hora era hora de convencer os 
outros que só o messias caído podia salvar o Brasil.

Sua devoção lá por 2020 foi tanta, mas tanta, que você se 
tornou um dos Evangelistas. Um grupo composto pelos 
mais fiéis e obstinados seguidores do messias caído, que ju-
raram espalhar sua mensagem como uma missão de vida.

Pois é. Mas em pouco tempo alguma coisa aconteceu. 
Rolou uma desilusão geral, os evangelistas se dispersaram 
como areia no deserto e cada um foi pro seu canto. Você 
parou de espalhar a mensagem e logo depois sumiu com 
qualquer referência de que alguma vez tinha apoiado o 
messias caído.

O que exatamente aconteceu pra você ter se desiludido 
tanto permaneceu em segredo… até agora.
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Um gás da verdade e 
instruções pra entrar 

numa videoconferência 
(dentro de uma caixa 
enviada pelo correio!) 
vão revelar ao mundo 

sua história, apresentar 
o evangelho do messias 
caído e explicar porque 

você o abandonou.
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Os passos pra criar seu Evangelista

Pra facilitar sua vida, as informações iniciais sobre o seu 
evangelista ficam registradas na Ficha do Participante do 
Evangelho 2020:

nome
ocupação
tipo de evangelista
o mais importante
o maior medo
ações evangelizadoras
como perdeu a fé

Eu falei que esse larp é um instrumento de combate e de 
conhecimento. Por isso, a criação do seu evangelista e o 
preenchimento da Ficha do Participante acontecem de 
acordo com os 8 passos a seguir. Claro, você pode montar 
a Ficha com informações da sua cabeça, mas isso vai fazer 
uma parte central do jogo ir pelo ralo.

1 Entre no perfil oficial de Jair Bolsonaro em alguma 
rede social (Facebook, Instagram, Twitter). Passeie 
pelos comentários das publicações e escolha três que 
chamem sua atenção, seja qual for o motivo. 

2 Visite o perfil dos autores desses comentários.  
Dê uma espiada e reúna algumas características que 
você enxerga no seu evangelista. Patriota? Religioso? 
Cidadão de bem? Ex-recruta do exército? Tio do zap?

/Evangelistas
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3 Com essas características na cabeça, encontre o tipo 
de evangelista que mais combina com elas e anote na 
Ficha do Participante. Uma descrição detalhada dos 
tipos aparece logo mais.

A pessoa de bem:  
instituições fortalecidas para o fim da impunidade

Masculinidade viril:  
armas para os civis fazerem justiça  
com as próprias mãos

Nerd, gamer, hacker ou hater:  
a construção de um mito

Militar ou ex-militar:  
guerra às drogas como solução para a  
segurança pública

Feminina e bolsogata:  
mulheres “empoderadas” para além do “mimimi”

Mãe de direita:  
por uma escola sem “ideologia de gênero”

Homossexual conservador:  
“homem é homem”, não importa se gay ou hétero

Etnia de direita:  
minorias perseguidas por se posicionarem  
a favor de Bolsonaro

Estudante pela liberdade:  
voto rebelde contra a “doutrinação marxista”

/Evangelistas
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Periférico de direita:  
os “pobres” que desejam o “Estado mínimo”

Meritocrata:  
o antipetismo dos liberais que  
“venceram pelo próprio mérito”

Influenciador digital:  
liberais e conservadores  
“salvando o Brasil de se tornar uma Venezuela”

Líder religioso:  
a defesa da família contra o “kit gay” e outros pecados

Fiel religioso:  
cristãos pela “família tradicional”

Monarquista:  
o retorno a um passado glorioso

Isento:  
“política não se discute”

4 Junte as características dos perfis das redes sociais e do 
tipo de evangelista e pense no que é o mais importante 
pro seu evangelista. Aquilo que ele acreditou estar 
protegendo quando seguiu o messias caído e espalhou 
sua palavra. Escreva na Ficha do Participante.

5 Agora encontre o maior medo. A coisa que seu 
evangelista acreditou estar combatendo quando saiu 
por aí proclamando a boa nova do messias caído. 
Registre na Ficha do Participante.

/Evangelistas
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6 Liste na Ficha do Participante algumas ações 
evangelizadoras que você realizou. Uma ou duas 
atividades em que você se empenhou pra valer no  
seu tempo de evangelista.

7 Imagine agora como perdeu a fé. Depois de tudo que 
seu evangelista aceitou, suportou, engoliu e fingiu 
não ver, qual foi a gota d’água? O que fez a crença no 
messias caído ir pro espaço? Coloque lá na Ficha do 
Participante.

8 Pra finalizar, dê um nome e uma ocupação pro seu 
evangelista.

Alguns exemplos pra você se inspirar: 

nome Rodolfo Braga
ocupação motorista de aplicativo
tipo de evangelista masculinidade viril
o mais importante  
todo cidadão de bem tem o direito de se proteger 
com os próprios meios
o maior medo  
temo por meus dois filhos pequenos nessa Sodoma 
que é a cidade de São Paulo
ações evangelizadoras  
converti vários parceiros da academia e do jiu-jítsu
como perdeu a fé  
ele não botou novamente a rota na rua
 

/Evangelistas
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nome Clara Gonçalves
ocupação empresária da moda
tipo de evangelista monarquista
o mais importante  
o retorno da glória e da dignidade que  
existiam no Império
o maior medo  
a volta do PT e a instauração da ditadura 
Bolivariana, que acabaria com a livre-iniciativa
ações evangelizadoras  
promovi cafés com empresárias para discutir a cons-
cientização de nossas empregadas
como perdeu a fé  
ele não se aproximou do príncipe herdeiro 

nome Patrícia Freire
ocupação dentista
tipo de evangelista fiel religiosa
o mais importante  
proteger as crianças do ateísmo da esquerda
o maior medo  
temo que a perseguição aos cristãos do Oriente 
Médio se espalhe pelo Brasil e pelo mundo
ações evangelizadoras  
disparei mensagens diárias no WhatsApp 
compartilhando informações e denúncias sobre o 
perigo que a fé cristã corre no Brasil
como perdeu a fé  
quando o messias caído deixou milhares morrerem 
pela Covid-19

/Evangelistas
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QUE TIPO DE 
EVANGELISTA
VOCÊ FOI?
Os tipos que aparecem aqui fazem parte da pesquisa “Quem 
são e no que acreditam os eleitores de Jair Bolsonaro”, 
realizada pela Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo e coordenada por Isabela Oliveira Kalil. Nas 
palavras da própria Isabela, “o estudo é parte de um trabalho 
antropológico e não tem qualquer intuito de mimetizar ou 
ridicularizar os apoiadores”.

Originalmente uma identificação das ideias, desejos 
e medos de eleitores do Bolsonaro, esses perfis são 
apropriados em Evangelho 2020 pra sugerir características 
na construção do seu evangelista.

Se você quiser conhecer o artigo que sintetiza os resultados 
da pesquisa e apresenta os perfis, visite o site isabelakalil.
wordpress.com/2019/08/11/pesquisa-eleitores-bolsonaro/.
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A pessoa de bem:  
instituições fortalecidas para  

o fim da impunidade

Homens e mulheres de classe média, acima dos 35 anos, 
que “possuem família” e se preocupam com a segurança de 
seus filhos e, consequentemente, com o “futuro da nação”. 
Não acreditam que a “justiça com as próprias mãos” possa 
ser a solução para o país, repudiam a violência entre os cida-
dãos e desejam que as instituições sejam fortalecidas. Este 
perfil comporta um amplo espectro de posições que variam 
desde a proposta de que a Polícia Federal deveria substituir 
o Supremo Tribunal Federal até aqueles que clamam pela 
volta da ditadura militar ou uma “intervenção militar tem-
porária e constitucional”.

O que repudiam: localizam na “corrupção” e na 
“impunidade” os maiores problemas do Brasil. Há 
referências também ao excesso de “injustiça” na 
sociedade e críticas ao “sistema vigente” na política 
brasileira. Expressam um sentimento de repulsa difuso 
ao “desgoverno petista”. A frase “direitos humanos para 
humanos direitos” serve como síntese para expressar que 
o Estado só age de maneira mais bruta ou viola direitos 
daqueles que não são “pessoas de bem”.
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Masculinidade viril:  
armas para os civis  

fazerem justiça com  
as próprias mãos

Muito próximos da “pessoa de bem”, estes perfis compar-
tilham das mesmas características com uma exceção: a jus-
tiça não seria “terceirizada” para as instituições e sim exer-
cida pelo próprio cidadão. Este perfil é mais comum entre 
homens de 20 a 35 anos e característico de homens que 
exibem uma performance de masculinidade viril, de dife-
rentes classes sociais.

O que repudiam: este perfil enxerga a violência urbana 
como o maior problema social e se vê como um sujeito 
constantemente ameaçado. Alguns homens deste perfil 
definem a si mesmos como “opressores”. Diante do 
problema da violência, o “opressor”, vislumbra no porte 
de armas uma solução, pois acredita que os cidadãos 
devem ter condições de se defender e também de praticar 
justiça, quando necessário. A justiça, neste sentido, é 
vista como a capacidade de se defender de “bandidos”, 
mas também de se defender contra eventuais abusos do 
próprio Estado. Leia-se: uma ditadura comunista ou um 
governo autoritário de esquerda.
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Nerd, gamer,  
hacker ou hater:  
a construção de um mito

Este perfil pode ou não se combinar com o da masculinidade 
viril. Com alta popularidade entre jovens, este grupo é compos-
to majoritariamente por homens entre 16 a 34 anos. O perfil 
destes conservadores concentra-se em fóruns restritos, jogos 
online e caixas de comentários de sites de cultura pop em que 
é possível verificar falas tradicionalistas e intolerantes sobre 
personagens específicos do mundo dos games, quadrinhos e 
filmes. Além do mundo do entretenimento e dos jogos, a figu-
ra dos haters e trolls se fazem presentes nos comentários de 
portais de notícias e outras ações cibernéticas como ataques a 
determinadas páginas ou perfis. Esse grupo foi um dos princi-
pais responsáveis por disseminar a imagem de Bolsonaro em 
sua pré-campanha, o que contribuiu consideravelmente para 
sua “popularidade”. A figura em particular construída pelos 
nerds, gamers e hackers conservadores compreende a do “bol-
somito”, lapidada a partir da produção, majoritariamente nas 

/Evangelistas /Nerd, gamer...
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redes sociais, de memes centrados em Bolsonaro, geralmente 
acompanhados por um tom jocoso e provocador.

O que repudiam: agindo geralmente de forma organizada, 
costumam fazer campanhas de assédio online contra 
perfis progressistas, feministas, lésbicas e gays. Um dos 
casos mais famosos, que reuniu homens do mundo 
inteiro, o #GamerGate, foi uma tentativa de barrar a 
participação de mulheres nos games e plataformas 
online de jogos. A campanha se estendeu por outros 
segmentos do ramo, como quadrinhos, conhecido como 
#ComicsGate, e a campanha de boicote a filmes que 
abordassem as questões de gênero e racismo.
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Militar ou ex-militar:  
guerra às drogas como solução  

para a segurança pública

Homens e mulheres que têm ou tiveram carreira dentro de 
corporações policiais e Forças Armadas (policiais, delegados, 
cabos, generais, majores e bombeiros). Lançam mão de seus 
cargos e conhecimento para propagar as ideias relacionadas 
à segurança pública e, também, participar da vida política.

O que repudiam: em sua maioria, repudiam a escalada 
da criminalidade, a desvalorização e o sucateamento das 
instituições voltadas para a segurança pública e também 
a falta de ordem nas instituições nacionais e na sociedade 
civil. No tema da criminalidade, este perfil critica a 
ascensão de facções criminosas como PCC (Primeiro 
Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho). Vinculam 
esse fenômeno à despreocupação dos governos de 
esquerda com o tema da segurança pública, em especial o 
problema do tráfico de drogas.
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Feminina e bolsogata:  
mulheres “empoderadas”  

para além do “mimimi”

Perfil composto pela nova geração de “mulheres da direita”, 
mais presentes na classe média e média alta e elites. Elas são 
jovens, faixa etária dos 20 aos 30 anos, sem filhos ou com fi-
lhos pequenos, com diploma em áreas diversas e atuação no 
mercado em diferentes profissões. São mulheres indepen-
dentes financeiramente, que construíram sua imagem e dis-
curso sob a perspectiva do crescimento individual. Ou, como 
afirmam, sem precisar do “mimimi”, conhecido por elas como 
o “discurso de vitimização” da mulher.

O que repudiam: usam o termo “femininas” para se 
contrapor às “feministas”. Seu lema é “sou feminina, mas 
não sou feminista”. Para elas, enquanto as feministas estão 
chamando atenção nas redes sociais “problematizando 
tudo” ou propagando a “desconstrução social” - 
reivindicando leis para legalizar o aborto, por exemplo - as 
femininas (que também se reconhecem como “bolsogatas” 
ou bolsolindas”) querem reafirmar a imagem da mulher 
que é bem-sucedida, sem abrir mão de aspectos de 
“feminilidade” ou da trajetória de ter alcançado sucesso por 
esforço próprio. Assim, algumas dessas mulheres repudiam 
mais a agenda feminista, outras repudiam mais o assédio 
dos homens e a violência contra a mulher. Mas, em todos 
os casos, se alinham com proposições de políticas  
duras contra a “corrupção”, a criminalidade e  
também contra a violência de gênero.
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Mãe de direita:  
por uma escola  

sem “ideologia de gênero”

As mães de direita formam um perfil de mulheres entre 30 a 
50 anos, com filhos em idade escolar entre o ensino funda-
mental e o ensino universitário. Formam um perfil de clas-
se média baixa, com filhos tanto na escola pública quanto 
na particular, mas predominantemente na pública. Podem 
ser casadas, divorciadas ou chefes de família monoparen-
tal. Para este perfil, a educação (especialmente pública) é o 
grande campo de batalha político e ideológico.

O que repudiam: elas afirmam não serem preconceituosas 
com a comunidade LGBT. Para este grupo, a questão não 
está na orientação sexual em si das pessoas, mas na forma 
como expressam sua sexualidade em público. De acordo 
com esta perspectiva, gays, lésbicas, bi e transexuais 
deveriam “viver entre os seus”. A maior parte não se 
importa com a união afetiva formalizada no cartório, mas 
acredita que estes casais não deveriam “ensinar” nem 
“mostrar” esses afetos para as crianças, que precisam ser 
protegidas. Essas mães defendem que a “inocência” e a 
“ingenuidade” infantil devem ser preservadas e temem a 
“doutrinação da ideologia de gênero” e/ou “doutrinação 
marxista” nas escolas pelos professores.
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Homossexual conservador:  
“homem é homem”,  

não importa se gay ou hétero

Composto principalmente por pessoas de 20 a 40 anos, de 
diferentes classes sociais, este grupo encontra meios de 
compatibilizar determinados ideais moralizantes a respeito 
da família e da educação com suas identidades de gênero 
e orientação sexual. Se reconhecem como “gays de direi-
ta” porque são “direitos” (e não apenas “gays da direita”). 
A maioria deste perfil é formada por homens, poucas mu-
lheres lésbicas são vistas em meio ao grupo. Este perfil se 
combina com a “pessoa de bem” na crença de que apenas 
as pessoas LGBT que “dão pinta” ou “não se dão o respeito” 
é que sofrem violência. Embora este grupo não seja nume-
ricamente a maior base de apoio a Bolsonaro, seu perfil é 
essencial para ajudar a comprovar a tese de que ele não é 
homofóbico e respeita as liberdades individuais.

O que repudiam: são gays contra o movimento LGBT, 
com forte presença dos “pais de família” desiludidos 
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com a maneira com que o movimento LGBT tradicional 
tem pautado as demandas do grupo. A base comum 
para este perfil é o discurso “anticorrupção” e a defesa 
do extermínio de “bandidos” com penas mais rígidas. 
Questões relacionadas aos direitos LGBT ficariam em 
segundo plano dada a urgência de pautas relacionadas 
aos “interesses da nação”. Este perfil tende a naturalizar 
o discurso “antigay afeminado”, ou seja, uma pessoa 
homossexual deveria manter a “compostura” perante 
as pessoas mais velhas e crianças, para não oferecer 
exemplos de “vulgaridade em público”. Compartilham da 
perspectiva de “homem é homem, independentemente 
de ser ou não gay”.

/Evangelistas /Homossex...
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Etnia de direita:  
minorias perseguidas por  

se posicionarem  
a favor de Bolsonaro

Composto por homens e mulheres negros, indígenas, orien-
tais ou imigrantes, este perfil (pouco numeroso e muito di-
verso) começou a se tornar visível após as denúncias de que 
a direita e a extrema direita não comportavam entre seus 
militantes e representantes políticos pessoas negras, indí-
genas, quilombolas e orientais. Suas principais reivindica-
ções são no sentido de buscar maior autonomia de posi-
cionamento político, defendendo que minorias étnicas têm 
sido perseguidas por se posicionarem a favor de Bolsonaro. 
Este é um dos últimos perfis a se tornarem mais visíveis em 
sua campanha à presidência.

O que repudiam: a atuação deste perfil é orientada pela 
ideia de que os governos de esquerda teriam fragmentado 
uma “unidade nacional” e que Bolsonaro teria como 
proposta um “governo unificador”, baseada na ideia de 
que “o Brasil é um só”, como expressa o jargão propagado 
pelo próprio. Alguns são contra as cotas, muitos são 
contra o “vitimismo”. A questão do desemprego é 
recorrentemente citada. Sua atuação visa diluir as 
diferenças entre as classes, etnias e gênero que, segundo 
essa tendência, teriam sido propagadas pelos governos, 
intelectuais e militantes de esquerda.
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Estudante pela liberdade:  
voto rebelde contra  

a “doutrinação marxista”

Esse perfil é constituído por jovens estudantes do ensino 
médio ou estudantes universitários, que têm entre 14 e 30 
anos, do sexo masculino e feminino. Estes estudantes não 
se vêem contemplados pelo ambiente escolar ou acadêmico 
e se sentem privados da participação em grêmios e centros 
acadêmicos em razão de posicionamentos políticos. Este é 
um dos perfis mais heterogêneos por comportar estudan-
tes de ensino médio público e particular e estudantes de 
universidades públicas e privadas.

O que repudiam: nos grupos de estudantes do ensino 
médio público temos, muitas vezes, apoiadores que 
enxergam Bolsonaro como um outsider e, no ambiente 
escolar, este voto se torna “descolado”. Dentre os 
estudantes de ensino médio privado temos aqueles que 
são contrários às políticas públicas que possibilitam acesso 
dos jovens de ensino público na universidade e também 
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qualquer mecanismo de cota que “facilite” ou “privilegie” 
certas camadas sociais em detrimento de outras. Para 
estes, o mérito é o que deve imperar.

Entre os mais jovens, está presente uma espécie de  
voto rebelde, muito próximo a um voto de protesto, 
“votar naquilo que é diferente”. Alguns repudiam o uso 
de drogas entre os jovens, pois essa seria uma forma de 
degeneração e de desperdício da possibilidade de futuro.

Dentre os universitários, os discursos sobre cotas 
e mecanismos que incentivam a entrada de certos 
grupos sociais no ensino superior tomam maior 
corpo. Há um discurso mais ou menos comum dos 
“estudantes pela liberdade” de que somente as cotas 
sociais seriam suficientes, visto que a desigualdade 
econômica contemplaria as outras desigualdades e esse 
mecanismo seria suficiente para sanar as injustiças sociais. 
Especificamente em relação aos cursos de humanidades, 
fazem fortes críticas a uma “educação doutrinadora”, que 
não respeita os valores que os alunos trazem de casa, ou, 
até mesmo, de sua “formação política independente”. 
Vislumbram a “doutrina marxista” como uma grande 
ameaça à educação imparcial liberal. Fazem coro a discursos 
sobre o “marxismo cultural” e sobre a escola enquanto uma 
forma de reprodução da “ideologia comunista”.



Evangelho 2020 /Evangelistas /Periférico...

Periférico de direita:  
os “pobres” que desejam  

o “Estado mínimo”

Este perfil é composto por pessoas do sexo masculino e femi-
nino que se identificam, por vezes, com a categoria “pobres 
de direita”. No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, 
se identificam como moradores das periferias, são profis-
sionais de carteira assinada, autônomos, pequenos empre-
endedores, desempregados e outros trabalhadores. Um 
discurso presente entre pessoas deste perfil é o de que o 
início da participação em manifestações políticas no espaço 
público é recente: em geral, após o ano de 2016, no contex-
to do impeachment.

O que repudiam: o grupo caracteriza-se pela revolta e 
pela denúncia da violência e da impunidade vividas em 
regiões periféricas da cidade e/ou questões específicas, 
como violência contra mulheres e crianças, estupro, 
problemas econômicos, desemprego, corrupção ou a má 
qualidade dos serviços públicos. Segundo esta perspectiva, 
as posturas e propostas “de esquerda” não dão conta de 
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resolver ou não davam a atenção necessária para estas 
questões, com ênfase especial à questão da segurança 
pública. Com este argumento, este perfil absorveu e criou 
um variado repertório crítico aos governos e sujeitos que 
se posicionavam a partir de concepções “de esquerda” e 
se manifesta de modo cada vez mais enfático, de forma a 
se distinguir de camadas ainda mais empobrecidas.

Ou seja, ainda que se identifiquem, em alguns casos, 
como “pobres”, buscam manter uma distinção em relação 
aos mais pobres, caso dos beneficiários do Bolsa Família 
que, para eles, teriam pouca perspectiva crítica em relação 
à situação do país. Ao realizarem essa crítica, buscam 
assinalar uma distinção “esclarecida” das perspectivas 
políticas da esquerda e de seus apoiadores.

Sobre uma potencial redução do papel do Estado - já 
que são pessoas que dependem dos serviços públicos 
-, para uma parte, a defesa do Estado mínimo significa 
que o Estado deveria intervir o mínimo possível em 
questões consideradas como o campo da religião ou da 
vida íntima (leia-se moral), o que não necessariamente 
implica redução de serviços públicos, como a educação e a 
saúde. Compreender esse elemento nos ajuda a lidar com 
discursos aparentemente contraditórios em que pessoas 
que dependem diretamente do sistema público defendem 
o Estado mínimo.
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Meritocrata:  
o antipetismo dos liberais que  

“venceram pelo próprio mérito”

Este perfil é caracterizado por pessoas de classe média alta e 
elites, com alto nível de escolarização. São empresários, ad-
vogados, médicos, intelectuais, professores e outras profis-
sões que se apoiam em alguma forma de autoridade. Como o 
nível educacional é uma forma de distinção, enfatizam como 
“venceram pelo próprio mérito”. Este perfil assume um dos 
discursos mais convictos, principalmente contra a corrupção, 
tendo como expressão um acentuado antipetismo. Possuem 
uma visão mais racional e esclarecida a respeito de um projeto 
de Estado neoliberal ou Estado mínimo. Defendem redução 
ou corte de programas sociais, tendem a ver estes programas 
ou como privilégios ou como formas de tornar as pessoas 
pouco produtivas. São contra cotas e direitos dos territórios 
indígenas e se expressam com a máxima “é preciso ensinar a 
pescar e não dar o peixe”. Usam a si mesmos ou pessoas co-

/Evangelistas /Meritocrata...
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nhecidas como exemplos – como o filho da empregada que 
recusou entrar na universidade pelas cotas por ter dignidade 
e querer vencer pelo próprio mérito.

O que repudiam: eles podem adotar posições 
economicamente liberais (no sentido de apoiar o livre 
mercado e o Estado mínimo), mas não necessariamente 
se adequam ao modelo representado por Bolsonaro, 
conservador nos costumes. Para a maioria dos 
meritocratas, as discussões relacionadas a gênero, 
sexualidade e identidades são secundárias.  
O que importa é que Bolsonaro não representa o modelo 
econômico petista que corrobora uma tendência vista 
como negativa na sociedade brasileira que teria “muitos 
direitos e poucos deveres”.
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Influenciador digital:  
liberais e conservadores  

“salvando o Brasil de se tornar uma Venezuela”

Os influenciadores digitais estão próximos do perfil merito-
crata, mas são aqueles que produzem conteúdo para as re-
des sociais, como Youtube, Instagram e Facebook. Podem 
se lançar como candidatos na política após alcançar um pú-
blico relativamente numeroso. Essas figuras podem não se 
ver inteiramente contempladas pelas perspectivas de Jair 
Bolsonaro, seja política, moral ou economicamente, mas 
acreditam que no momento seja a melhor saída. Para par-
te destas pessoas, é preciso “arrumar a casa” e cuidar da 
corrupção para que depois possam ser implementados os 
projetos com que realmente concordam.

Os/as influenciadores/as têm eles/elas mesmos/as perfis 
heterogêneos: 

1. Convertidos: pessoas que já foram comunistas, gays, 
feministas, ateus e militantes de esquerda, mas que 
abandonaram esses movimentos e assumiram uma 
postura de duras críticas em relação a eles. 
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2. Celebridades: são, muitas vezes, cantores, atletas e 
artistas que declaram apoio a Jair Bolsonaro. Seus 
posicionamentos geram grande repercussão. 

3. Pensadores, intelectuais e jornalistas que lançam 
tendências, realizam análises e, por vezes, possuem 
afinidades ideológicas com a direita internacional (li-
beral ou conservadora).

O que repudiam: possuem uma forte repulsa ao 
“comunismo”, às “ideologias de esquerda” e também aos 
movimentos sociais ou quaisquer grupos que possuam 
preocupações com as minorias sociais.  
Possuem um discurso de denúncia contra o “autoritarismo 
da esquerda”, contra a forma como os movimentos sociais 
e de minorias se organizam. Têm como característica 
um forte sentimento antipetista e contra a corrupção. 
Procuram “salvar o Brasil” da possibilidade de se tornar 
um regime de esquerda autoritário, pobre e violento, 
que se expressaria no “risco do Brasil se tornar uma 
Venezuela”.
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Líder religioso:  
a defesa da família contra  

o “kit gay” e outros pecados

O líder religioso é um perfil que tem grande importância pelo 
papel que exerce como influenciador e como propagador 
de campanha e interesses. Por esta razão, pode se sobre-
por ao perfil do influenciador. Agrega figuras como padres, 
pastores, missionários, cantores evangélicos e indivíduos 
que têm importância e voz no meio religioso (especialmen-
te cristão). É considerado um propagador exatamente por 
sua posição de influência e por seu discurso gerar repercus-
são. São formadores de opinião e podem ser detentores de 
grandes canais de comunicação como TV, cinema, rádios e 
outras plataformas de entretenimento religioso ou não reli-
gioso. Este perfil também diz respeito aos líderes religiosos 
de menor alcance em pequenas cidades, periferias e pe-
quenas comunidades.

O que repudiam: são arautos do que é entendido como 
formas de conduta adequadas e íntegras. Por conta disso, 
repudiam a “ideologia de gênero”, que é vista como 
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pecado e degeneração dentro das instituições religiosas. 
Possuem um discurso extremamente forte em relação 
ao que chamam “kit gay”, que estaria corrompendo 
as crianças na escola. Segundo eles, seriam materiais 
didáticos e ações que estariam “ensinando para meninos 
que ser menino é errado e para meninas que ser menina 
é errado”. São extremamente críticos ao feminismo, 
especialmente na questão do aborto. Nesse contexto, 
seu discurso deixa claro que pautas defendidas pelo 
movimento feminista, movimento LGBT e projetos de 
discussão de gênero e sexualidade nas escolas estão 
promovendo a “destruição da família tradicional”.
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Fiel religioso:  
cristãos pela  

“família tradicional”

Este perfil se expressa pela pluralidade religiosa - são evan-
gélicos, católicos, espíritas, entre outras crenças. Muitas 
vezes, são indivíduos que colocam a religião e suas crenças 
como balizas de suas opiniões políticas. Como não há uma 
faixa etária, classe e nem mesmo um gênero que prevaleça 
neste grupo, este perfil se sobrepõe aos demais. Nas ma-
nifestações públicas, têm havido uma espécie de articula-
ção entre representantes de grupos católicos, evangélicos e 
defensores do estado de Israel – estes últimos, sobretudo, 
alertando para os riscos do que eles chamam de processo 
de “islamização do mundo”.

O que repudiam: possuem a percepção de que a “família 
tradicional” vem sendo ameaçada nos últimos tempos e 
que o PT corroborou para que isso acontecesse, sobretudo 
com aquilo que propunha para a educação das crianças, 
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levando “ideologia de gênero” e o “kit gay” para dentro 
das escolas. Acreditam que nos últimos tempos houve, 
no Brasil, uma inversão de valores: defesa do criminoso e 
não da vítima, incentivo ao consumo de drogas, ao aborto 
e a promiscuidade por parte de jovens esquerdistas e 
feministas. Estes grupos estariam subvertendo a família 
tradicional em favor de uma possível “ditadura gayzista”.

Para este perfil, os valores cristãos e os preceitos de 
Deus estão sendo abandonados em detrimento de “um 
império de pecadores”. Além disso, também possuem um 
grande repúdio pela corrupção. Por vezes, até repudiam 
as falas de Bolsonaro, por serem contrárias ao que prega 
o cristianismo, mas “lutar contra a corrupção perpetrada 
pelos políticos é o mais importante”.
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Monarquista:  
o retorno a um  

passado glorioso

Composto por um perfil diversificado, organizam-se através 
de encontros, conquistando uma série de adeptos nos esta-
dos do Rio de Janeiro e em São Paulo - que inclusive deram 
sustentação à eleição de Luiz Philippe de Orleans e Bragança, 
considerado príncipe na linha sucessória, como Deputado Fe-
deral. Luiz Philippe chegou a ser cogitado como vice-presiden-
te na chapa de Bolsonaro. Entre alguns apoiadores, seria uma 
figura até mais querida do que a de um membro do exército. 
A figura do “príncipe” foi importante na campanha do candi-
dato Bolsonaro para ajudar a conformar um ideal de “passa-
do glorioso”, que é evocado seja pelos tempos imperiais, seja 
pelo tempo dos militares. Em ambos os casos, se busca refor-
çar a “manutenção da ordem”. Assim, como a glorificação dos 
tempos da ditadura militar, a figura dos monarquistas ajuda 
a construir imagens de um passado utópico em relação a um 
futuro distópico e caótico.

O que repudiam: possuem um profundo desprezo pelas 
correntes de ideias à esquerda e pela Teologia da Libertação 
que, para o grupo, agiria na ilegalidade “amordaçando a 
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nação e excluindo fatos do passado histórico monárquico”, 
investindo assim contra os principais fundamentos da 
sociedade: a propriedade privada e a livre iniciativa. 
Não reconhecem a Proclamação da República do Brasil, 
apontando que ela não poderia ter sido aceita na época 
porque não obteve apoio popular. A solução então seria 
a restauração dos poderes monárquicos, restabelecendo 
a família imperial Orleans e Bragança na linha sucessória. 
O modelo seria de separação entre Chefe de Estado e 
Chefe de Governo, com parlamentares sendo votados 
pelo povo, garantindo assim “estabilidade”, “unidade” e 
“continuidade”, já que a República teria provocado uma 
situação política e social muito instável. De acordo com o 
grupo, o regime monárquico seria uma saída para acabar 
com “tudo que está aí”.
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Isento:  
“política não se discute”

Esse perfil é composto pelos indivíduos que expõem suas opi-
niões publicamente, exceto em círculos de amigos restritos e 
reuniões familiares. Estão incluídos nesse grupo pessoas que 
mantêm a opinião de que “religião, política e futebol não se 
discute”, ao menos em público. Característico desse perfil são 
pessoas defenderem que Bolsonaro não representa a solução 
para os problemas do país e possuírem um forte sentimento 
antipetista, anticorrupção ou antissistema. Pensam que algo 
precisa ser mudado e isso se materializaria com a saída do PT 
do governo. Este perfil repudia a violência e é formado tam-
bém por aqueles que têm vergonha de admitir que votariam 
em Bolsonaro ou por aqueles que tendem a acompanhar o 
voto de seus familiares.

O que repudiam: por não se envolverem em debates no 
espaço público e acreditarem que a discussão sobre política 
não provoca nada além de brigas e desavenças, têm uma forte 
repulsa à atual situação em que amigos rompem amizades e 
familiares se afastam. De alguma forma, localizam como fonte 
do problema a polarização política que gera belicosidade nas 
relações cotidianas e, inclusive, nas redes sociais. Tendem 
a ver que a polarização foi iniciada pelo PT, embora tanto 
a direita quanto a esquerda sejam vistos como agentes da 
violência, reforçando sua posição apaziguadora de conflitos. 
Em seu discurso, também está presente uma forte repulsa 
à corrupção - o que na verdade alimenta seu antipetismo. 
Argumentam que a corrupção passou dos limites e que ela é 
uma das maiores responsáveis pela crise econômica.
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Pauta de entrevista do Bombeta Carrapicho 
preparada. Evangelistas criados. Hora da ação.

O jogador que é o Bombeta Carrapicho, no dia e horário 
combinados, abre uma sala de videoconferência e convida 
os outros. Começa a transmissão e compartilha em uma 
rede social. É o início do larp e do programa.

Bombeta Carrapicho manda um salve pros espectadores 
e dá boas-vindas pros evangelistas. Entrando na sala de 
videoconferência, você já está no jogo.

Por causa do gás da verdade, seu evangelista responde 
com muita boa vontade às perguntas do Bombeta Carrapi-
cho e é 100% honesto. Sim, você tem uma leve sensação 
de estar falando demais, e sobre coisas que nunca disse 
antes em voz alta. Isso é estranho, claro, mas a vontade de 
colaborar é irresistível.

O programa, como já falei, é feito no improviso. Bombe-
ta Carrapicho faz perguntas a partir da pauta, cria novas e 
lança comentários. Conhecendo melhor seus entrevista-
dos, ele pode inventar acontecimentos ou elementos da 
biografia dos evangelistas. Mais ou menos assim:

“Mas então, meu querido, e aquela panfletagem  
que você organizou no aniversário do golpe militar, 
quando rolou pancadaria com os antifascistas? Conta 
aê como começou.”
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Com uma pergunta dessas no colo, você compra a ideia e 
cria em cima, mesmo que não tenha pensado ainda em 
nenhuma panfletagem no aniversário do golpe militar  
pro seu evangelista.

“Pois é. Tinha um grupo lá de vermelho gritando no 
ouvido e começaram a cercar uma senhora que tinha 
um taco de beisebol, cê sabe, pra proteção. Aí algum 
esquerdopata tentou tirar o taco dela e a gente foi  
pra cima, meu.”

De maneira parecida, você também pode entrar na 
história de outro evangelista e jogar fatos novos na roda.

“É, eu tava lá e vi quando isso aconteceu. Eu tava numa 
rodinha botando fogo numa bandeira vermelha, tá ligado, 
e vi quando voou uma pedra bem na sua cabeça.”

Enquanto o programa rola, se um comentário ou  
pergunta aparece nas redes sociais, o Bombeta Carrapicho 
pode levar pro ar. Isso traz ainda mais imprevisibilidade, 
o que costuma ser bem interessante. Por isso, convide as 
pessoas pra acompanhar o videocast. É uma boa maneira 
de mostrar como funciona um larp a alguém ainda tímido 
demais pra participar de um.



QUANDO O  
GÁS ACABA
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O efeito do gás da verdade não dura pra sempre. 
E pode ser que ele acabe pra algum evangelista 
enquanto o videocast rola. Como acontece?

A fórmula básica é essa: quando todos os evangelistas sob 
efeito do gás percebem que um outro evangelista não está 
passando bem, é sinal de que o efeito acabou pra ele.

Explico. Com mais ou menos meia hora de programa, você 
nota que alguém não parece legal. É uma intuição, um 
palpite sutil, o resultado do próprio gás da verdade agindo 
em você e estimulando sua sensibilidade. Quando isso 
acontecer, mande alguma coisa do tipo “ei, fulano não tá 
muito em ordem”.

Um, cinco, dez minutos depois - ou seja, quando quiser 
- outro evangelista também percebe a situação e lança 
um “realmente, fulano parece esquisito”. Um, cinco, 
dez minutos depois - você entendeu - é a vez de outro 
evangelista: “é mesmo, fulano tá muito zoado”.

Quando todos os evangelistas percebem e concordam 
com o estado dessa pessoa, é inevitável: o efeito acabou. 
Esse evangelista não precisa mais responder com 
sinceridade às perguntas do Bombeta Carrapicho, nem ser 
simpático ou gentil. Sim, ele se lembra de tudo.
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Mas pode ser que esse evangelista tenha tido só um mal 
passageiro, mandado um alarme falso. Por isso, se você 
ainda não tiver manifestado sua impressão, pode dizer “acho 
que o fulano tá melhor”. Com isso, todos os comentários 
anteriores perdem o efeito: vai ser preciso começar outra 
rodada de observações pra que esse evangelista se liberte.

Pode ser que ele volte a ficar estranho em pouco 
tempo ou, ao contrário, se mantenha bem até o final do 
programa. Ou então, outra pessoa comece a dar sinais de 
alguma coisa errada.

Depois que um evangelista sai do gás, outros também 
podem se libertar. A dinâmica é quase a mesma: alguém 
nota o estado da pessoa, depois mais um, daí um 
terceiro, até o último evangelista sob efeito do gás. Essa 
é a diferença. Quem já se libertou não percebe outro 
evangelista passando mal. Falta a sensibilidade de quem 
só consegue falar a verdade.

É assim que funciona. São as outras pessoas que decidem 
se você está livre. Dar sinais de estar entrando em parafu-
so pode ser uma boa pra avisar que você gostaria de sair 
do gás, mas quem escolhe isso são os outros mesmo.

Lembrando que nem todos os evangelistas vão se livrar do 
gás. Pode ser, inclusive, que todo mundo chegue no final 
do podcast sem sair do seu efeito. Sem problema se for 
assim também.
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Pra encerrar. Você deve ter percebido que a cada 
evangelista menos pessoas são necessárias pra que ele 
se liberte. Também deve ter notado que pelo menos um 
evangelista sempre permanecerá o programa inteiro sob o 
efeito do gás. É assim mesmo.

/Quando o gás acaba



FIM DO LARP



Evangelho 2020

O Evangelho 2020 costuma durar uma hora (mas pode 
passar um pouco também, se a conversa estiver quente). 
Quando chega perto disso, Bombeta Carrapicho agradece 
aos convidados e à audiência, faz a chamada pro episódio 
da semana que vem e encerra a transmissão. 
 
Obviamente, se a situação degringolar pra valer antes 
disso, Bombeta Carrapicho termina o videocast mais cedo. 
No final das contas, vai mesmo da intuição de como tudo 
está indo, mas acredito que uma hora é um tempo bom.

Programa finalizado, todo mundo sai da videoconferência 
e o larp acaba. Vale a pena dar uns dez minutos e voltar, 
sem transmissão, pra conversar sobre o jogo.

/Fim do larp



E esse foi mais um Evangelho 2020, o seu 

videocast preferido com seus evangelistas 

arrependidos preferidos!

Este com a palavra é Bombeta Carrapicho. 

Não tente me imitar em casa, molecada!

Se você também espalhou a palavra do 

messias caído, te cuida!

Semana que vem, pode ser você!
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